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 כבאות והצלההרשות הארצית ל
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National Firefighting and  

Rescue Authority 

Commissioner's Office 

 

 לכבוד
 

    באמצעות דואל:
 

 א.נ.,
 

 בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע / הנדון: 
   סימוכין:

 להלן - 15/1/2018ראשונה ועדכון, בנושא שבנדון, שנשלחה אליכם, ע"י הח"מ, באמצעות הדוא"ל, מיום תנו התשוב .1
 2/1/2018נשיאות הארגונים העסקיים, לבין הח"מ מיום שיחה טלפונית בנושא שבנדון, בין הגב'  .2
נשיאות הארגונים העסקיים, בנושא שבנדון, אל משרד מבקר, הרשות הארצית לכבאות והצלה,  פניית הגב' .3

 מצ"ב ולהלן. – 22/11/2017באמצעות הדוא"ל )על צרופתה(, מיום 

  

 ולתשובתנו הראשונית, הדברים נבדקו והוברר כלהלן:בהמשך לפנייתך שבסימוכין         .א        

 :לבקשה בסעיף א'  .1

   מלש"ח,  153 -מדובר בסכום של כ – 2015בשנת  

   מלש"ח,  153 -מדובר בסכום של כ – 2016בשנת  

   מלש"ח. 145 -כ מדובר בסכום של - 2017בשנת 
 

בכל סוגי נסביר, כי סה"כ הגביה בגין ביקורת ציוד במקרקעין,  לבקשה בסעיף ב'  .2
 , הייתה:האתרים

  מלש"ח,  100כ  – 2015בשנת 

  מלש"ח, 100כ  – 2016בשנת 

  מלש"ח. 93כ  – 2017בשנת 

 הנתון שהתבקש לא קיים. - לבקשה בסעיף ג'  .3
 הנתון שהתבקש לא קיים. - לבקשה בסעיף ד'  .4
 הנתון שהתבקש לא קיים. - לבקשה בסעיף ה'  .5
 ד' הנ"ל, להלן נתוני התקציב: -לאור התשובה בסעיפים ב' ו – לבקשה בסעיף ו'   .6

   מיליארד ש"ח  1.162היה  – 2015התקציב בשנת  

   מיליארד ש"ח 1.208היה  – 2016התקציב בשנת 

   מיליארד ש"ח 1.270היה  – 2017התקציב בשנת 

 בכבוד רב
 

 יריב אגמון

 משרד המבקר ותלונות הציבור

 נציבות כבאות והצלה
 039532224פקס: 

rom: יריב אגמון  
Sent: Monday, January 15, 2018 10:36 AM 

To:  
Subject:  בנושא חופש מידעפנייתכם בעניין: "מכתב של  " 
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 לכבוד
 

  באמצעות דואל

 ג.נ.,

 בנושא חופש מידע "   פנייתכם בעניין "מכתב של הנדון: 

בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, שהתקבלה ביום פנייתך אל משרד מבקר הרשות הארצית לכבאות והצלה )על צרופותיה(,  סימוכין:
 מצ"ב ולהלן. – 22/11/2017

 
בהמשך לפנייתך שבסימוכין ולשיחותינו הטלפוניות, אבקש לעדכן, כי הבקשה עדיין מטופלת,  .א

 לאור מורכבות הבקשה.

 לאחר סיום איסוף הנתונים, נשיבכם בימים הקרובים.  .ב

 
 בכבוד רב,

 
 יריב אגמון

 ותלונות הציבורמשרד המבקר 

 נציבות כבאות והצלה
 039532224פקס: 

 

 
 
 

From 

Sent: Wednesday, November 22, 2017 4:32 PM 
To: חופש מידע 

Cc:) 
Subject: בנושא חופש מידע    מכתב של   

 

 שלום רב, 
 

 למר אבינועם בירן בנושא בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע.    מצ"ב מכתבו של מר 
 

  אנא, אשרו קבלת המייל.
 

 תודה. 
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